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2. Membroj
En 1998 ILEI havis 753 membrojn. Dum la Konferenco en Montpellier estis 
akceptitaj du novaj sekcioj: Irana kaj Pola. Per tio la nombro de Sekcioj kreskis 
ĝis 25. Nova Honora Membro iĝis S-ino Nora Moerbeek-Bartels, samjare 
forpasinta;
Sekvas resumaj raportoj nur de la Sekcioj, kiuj liveris tion ĝis la pretigo de ĉi tiu 
dokumento:

Aŭstralio: La Sekcio raportas pri sukcesaj kursoj en diversaj regionoj de la lando, 
interalie en elementaj lernejoj. La projekto “Ekparoli” atingis sian lastan fazon. 
La Sekcio konservis la rubrikon Instruista Angulo* en la revuo Esperanto sub 

la Suda Kruco. Okazis simpozioj en la diversaj provincoj ĉe kiuj estas proponitaj 
kursetoj kaj la novaj ekzamenoj de AEA, je la baza kaj meza niveloj. La Esperanto- 
Somerlemejo okazis por la 14-a fojo en Ipswich januare de 1998 kun ĉeesto de 
50 partoprenintoj.

Brazilo: Dum la jaro la sekcia estraro kunsidis 4-foje, La Sekcia Bulteno “Milde” 

kalkulas je proksimume LOO abonantoj. Estis registritaj 2.373 gelernantoj en 
diversgradaj kursoj (baza, mezgrada, supera kaj instruista).

Finnlando: ELFI raportis pri diversaj E-kursoj en la lando, krome okazis Eduka 

Semaj nfiJyyaskyla en junip kun ĉeesto de 14 instruantoj. Ilia informilo, 
/^cv7/g/7r9, aperis 5-foje enla jaro. La Sekcio helpis en la ILEI-enketo pri uzata 
1 e r n om a t e r i a Io. En ekstera i n forna ad o 1 a sekcio pri zorgi s p reze ntadon de 
Esperanto en la Universitato de Tampere, en Kuopio kaj Lansi-Orimattilan 
Laulajat. La Sekcio kunsidis en Rauhalahti, Kuopio.



Hungario: Februare de 1998 okazis la tradiciaj Pedagogiaj■f&ĝ&j.Budapeŝto. 
Italio: Malgraŭ la momenta krizo la sekcio flegis rilatojn kim la membroj kaj 
planis strategion por eliri la stagnadon.
Kroatio: Pli ol 100 perkorespondaj kaj 50 ĉeestaj kursanoj partpprenis kursojn 
tra la lando. Somere okazis porinfana kurso kun la ĉeesto de 100 infanoj el 
diversaj regionoj de Kroatio kaj Bosnio-Hercegovino. La Sekcio prizorgas la 
rubrikon “Eduka angulo en la revuo Kroata Esperantisto. La Sekcio estis 
reprezentita dum la Internacia Infana Foiro.
Nederlando: En oktobro okazis la tradicia Studotago, kunlabore kun la Intemacia 
Esperanto-Instituto en Den Haag. La temoj estis “La rolo de la instruisto kaj la 
varbado de kursanoj”, “La ĝusta kono de radikoj” kaj “Nederlandismoj kaj 
anglismoj”. La Sekcia Bulteno NGGE Sciigas aperis tri fojojn en la jaro.

rtĵ&

3. Financoj kaj Libroservo
Vidu apartajn financajn raportojn. La libroservo de ILEI pretas eniri konsenton 
kun elektitaj sekcioj kaj komisiitoj de ILEI pri komisia livero de siaj eldonajoj, 
tiel ke multiĝu Ia nombro de vendopunktoj. Kiu interesiĝas, bv. kontakti la 
estraranon pri aldona agado. Post konsento, nia laŭeble liveru stokojn kadre de 
la UK en Berlino aŭ nia posta konferenco. Jen la libroserva inventaro por la 
iBrpj de ILEIW 1998:

>*4

4. Konferencoj
La 32-a ILEI-Konferenco okazis en Montpellier (Francio) inter la 8-a kaj la 14- 
a de aŭgusto 1998 kaj aliĝis al ĝi 64 personoj en 24 landoj. La Konferenca 
Rezolucio estis tradukita al 6 lingvoj kaj sendita al UNESKO. [Raporto pri la 
Konferenco aperis en IPR 3/98.\ Dum la Konferenco estis akceptita nova teksto 
por la Statuto* kaj Intema Regularo.



5. Eldonajoj
fo

fo

f

fo fo

nu

fo fo

»1*

fo

t



2:

Abonoj kaj enspezoj (NLG)

Abonoj 98 Enspezoj 
ricevitaj 98

Abonoj 99 
ĝisapri 4.

Abonoj 99 
por buĝeto

Buĝetaj 
sumoj 99

Tarifo 1 414 5150.91 327 380 5472

Tarifo2 736 5354.11 501 700 5040
Tarifo 3-5 621 822.73 408 550 1980

PAGITAJ 1771 11327.75* 125T^-^-t 1630 12492 "

Senpage 300 250 ■

SUME 2071 1880



Kvantoj kaj kostoj (NLG)

Jaro Ekz. Pagoj Presado Afranko Aliaj Varbilo Sume
1998 11500 4835 610 234 9782 /
1999 11400 136 6040 5700 764 266 12770

erc* Aldone estas ŝuldataj spezoj sumantaj je 1331 NLG, do la finsumo povos atingi 12658.75 NLG. La 
supraj ciferoj diferencas de tiuj en la oficiala financa raporto pro kurzdiferencoj kaj ĉar ĉi tiuj resumas 
spezojn ri latanta) al 98 (iuj venintaj nur en aprilo ■'99!), dum la financa raporto traktas spezoj n okazintaj

s
»1*

Stefan MacGill, administranto de JA
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Membraro kaj lekcioj
La estraro laboras pretigi minimume du petojn por novaj sekcioj, sed ricevis jar- 
raporton el nur sep el la ekzistantaj. AOR preskaŭ finis la kompilon de plena 
komputila membrolisto. La membronombro ne kreskas, nova varbilo kaj 
kampanjo provos ŝanĝi tion. La komitato ricevos du proponojn pri Honoraj 
membroj: s-ino Cathy Schulze (Usono, proponas la estraro) s-ro Claude Gacond 
(Svislando, proponas la svisa sekcio).



Lerneja agado
La prezidanto konigis la konturojn de la projekto Interkulturo ka, per 12-paĝa raporto 
pretigita por Unesko. La estraro decidis alpreni ĉi tion kiel kernan projekton en la periodo 
1999-2001. Jam tridek lernejoj en ĉiuj kontinentoj aliĝis al la Kvazaŭa Lemejo Tibor Sekeij, 
kaj ili eklernos la lingvon kaj interŝanĝos informojn ekde septembro 1999. La projekton 
subtenos laŭeble simpozioj kadre de Universalaj Kongresoj, kiel en Montpellier. Plej gravas 
formuli buĝeton por la projekto, kun aliro al FAME, Linguapax kaj Unesko por apogo. 
Krome, M1T mastrumas elektronan liston de ĉiuj konataj E-k lasoj, kun ĉ. 400 enskriboj. 
ALL proponis ekagadi pri plenumo de edukaj bezonoj de rifuĝintoj kaj estis petita formuli 

konkretan projekton.

Eldona agado
La estraro vidis malnetojn de kaj akceptis buĝeton por la verkata lernilo kiun ILEI
eldonos, interalie por la projekto “Interkulturo”. Tiucele, reeldono de la unua kajero de 
Tendaraj Tagoj necesos ĝis la jarfino. ILEI antaŭvideble plue kuneldonos Ia duan kajeron 
apoge al la vidbendo Pasporto al la Tuta Mondo (kun minimuma financa engaĝiĝo). La 
rezulto de la enketilo de CdL pri uzataj lerniloj aperos sub la nomo de la kompilinto kun 
financa apogo de 100.000 ITL de ILEI. La estraro decidis malfermi en Hago duan Centron 
por la Libroservo; stokoj jam transiras tiucele; tio povos porti lu-kostojn. Konsentite malaltigi 

la stokvaloron de kantlibro eldonita de ILEI. Lrn

•HE

Financo
La estraro Studis la rezultojn por 1998 k aj reviziisla buĝet-proponon de B A por 2000, i .a. 
aldonante novan rubrikon por la projekto Interkulturo. La estraro invitos al la komitato 
fiksi novajn kotizojn en eŭroj, kun pli forta diferencigo inter la A kaj B landoj- La estraro 
rekomendas A-kotizon inter 12 kaj 14 eŭroj, kaj B-kotizon inter 8 kaj 9. Oni decidis starigi 
apartan kason “Interkultura Edukado’’por kolekti monkontribuojn por Ia interlerneja projekto 
(konto ĉe UEA “pike-b”).

I
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la bezonoj de la komitato, la lanĉo de Interkulturo kaj la kutimaj konferencaj 
eroj. Gimnazio ne okazos; la estraro provos en 2001 restarigi tion, eble en iom 
alia koncepto. Tiucele, ĝi proponos paralelan/komunan aranĝon kun Renkontiĝo 
de Esperantistaj Familioj (REF). La estraro ĝis nun ne sukcesis havigi sufiĉe 
solidajn informojn kaj kontaktojn por efektivigi la decidon de la komitato 
konferenci en Israelo en 2000. La respondeculoj paralele klopodas akiri la 
necesan certecon kaj samtempe esploras aliajn eblecojn. Por 2001 oni traktas 
kun konkretaj organizantoj en Kroatio.

Jura stato
La jura registriĝo de la Ligo en Nederlando proksimiĝas al maturiĝo. La sidejo 
estos la domo de IEL

* A *

Estraro kaj komisiitoj
La lastjare kombinita ekzamena kaj lernejkonkursa komisiono fariĝos du apartaj. 
Restarigita estos estrara fako Eldonado, kiu kovros ia periodaĵojn kaj ĉiujn 
ceterajn eldonajojn.
La estraro kunsidos en Berlino kaj Karlovy Vary. Parta kunsido estas konsiderata 
samtempe kun intervenoj en la Malferma Tago de la CO en novembro 1999. 
Estas principa konsento pri paralelaj estrarkunsidoj en marto 2000 de UEA kaj 
ILEI (en Roterdamo kaj Hago resp.), kun komuna renkontiĝo pri edukaj projektoj.

1. s

Kompilis: Stefan MacGill 

24 apr 99.
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Atingeblo de la konferencejo:

Plejparto de la konferencanoj certe venos per speciala aŭtobuso rekte de la berlina 

UK-ejo al la karlovara konferencejo. Tamen kelkaj konsiloj por tiuj, kiuj venos 
rekte al la konferenco:
La banloko Karlovv Varv situas ekster la ĉefaj fervojaj linioj kaj trajnado tien 

estas komplika kaj longdaŭra. Sed trafikas ĉiuhore publikaj aŭtobusoj de Prago 
(aŭtobusa stacidomo Praha-Florenc) kaj malpli ofte de la aŭtobusa stacidomo 
Plzen (ĉefurbo de la okcidenbohemia regiono). Se vi indikos vian alvenon 

(tempon kaj stacidomon) al Prago Plzen, iu loka esperantisto povas helpi al vi 
orientiĝi en Prago (Plzen), aĉeti la busbileton kaj enbusigi vin en la ĝustan 

aŭtobuson.
• s-

La adreso de la kongreso: DM (Domov mladeze, Dorno de junularo), Lidicka 38, 
Karlovy Vary, urboparto DRAHOVICE. Ĝin eblas atingi de la urbocentro per

' •<!

IPI! <M>/2 ♦ 11 



urba buso n-ro 1 aŭ 10. Elbuŝigu en la haltejo NARODNI kaj iru kelkajn metrojn 
samdirekte kun la veturo de la buso kaj post la angulo vi jam vidos la grandajn 
konstruaĵojn de la kongresejo. La studentaj ĉambroj kaj la hotelstilaj ĉambroj 
estas atingeblaj de la sama koridoro malantaŭ la ĉefa enirejo, kie apud la normala 
akceptejo funkcios la tutan alventagon la konferenca akceptejo.

Se vi planas veni aŭte, petu sendon de la plano de Karlovy Vary kun la indikita 
vojo al la konferencejo. Estas sufiĉe granda parkejo tie (kaj senpaga antaŭ la 
konferencejo, kaj gardita 24 horojn tage kontraŭ pago - proks. 10 minutojn piede

u •l

Eblo de plilongigo de via restado en Prago

Eblas organizi komunan veturadon - ekskurson post la fino de la konferenco de 
K.Vary al Prago, dum kiu ni vizitus la reĝan bierejon Kruŝovice, konatan burgon 
Krivoklat, tagmanĝus komune survoje kaj atingus Pragon ĝis 16.00. Laŭ bezono 
de la partoprenantoj la aŭtobuso veturos unue al la flughaveno, sekve al la ĉefa 
fervoja stacidomo kaj / aŭ stacidomo Nadrezi Holeŝovice. La prezo inkluzive la 
biletojn kaj tagmanĝon estus NLG 76,- pagotaj la unuan tagon ĉe la akceptejo.

Ppr tiuj, kiuj volus resti kelkajn tagojn en Prago, ni povas rezervi laŭdezire 
tra n oktoj n en d i versaj kategorioj (de k v a rste la hote 1o ĝis studenta tra no ktej o) - 
pro niaj kontraktoj pli favorpreze ol se vi mendos rekte en la hoteloj. 
Esperantlingva ĉiĉerono por la postkonferenca restado en Prago je dispono. Kiu 
pianaj tian plilongigon, prefere informu nin [adreso supre} pri viaj deziroj, ke 
ni rezervu la tranoktojn pli frue, la lasta eblo de aliĝo (kaj pago) estos la unuan 
tagon de la konferenco ice la akceptejo.

Petro Chrdle

1/Ek programode la studobjekto Interlingvistiko
Kadre de la universitatranga fako aplikata lingvistiko, kiu estis lanĉita en 
Szombathely, en la st udj aro 1998/99, la s tu dobj e kto in ter 1 ingv i st i ko r i ce v i ŝ lokon 
enptrdgrahio; Ĝi estas instruata dum du semestroj.
La celo de la objekto estasf/ktŭdi lingvopolitikajn demandojn, ekzameni
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a) la prezentantaj studentoj
-montris siajn kapablojn prelegi, prezenti balbuta preventado, ligita al la

- 1 a identiĝo kun la propra 1 ingvoproj ekto 

faris la studentojn fieraj
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Pronomoj
Havajonho 

N. A.
Majo

N. A. P. ; D.
Simple

N. A. P. D.
Tink

N. A./D. P.
Uni Oumi 

N. A. P.
Sing. 1-ap. ha . hai •. ego egom egoz cuego eĝo ta ego lu ego ka eĝo - ot ota otu Ba Bam Bas

va :/■■■ vai dŭe. ^uenh:;<fuez-: cudue ta tu ': lu tu ka tu to toa tou Ce Cem Ces
Sing. 3-a p jon joni dam daz cuda ■ ato ta ato lu ato ka ato fer fera feru Do DoM Dos ;

fern ferne festi .
fes fesa fesu

Plur. 1-a p. ho hoi vini vinim vimiz cuvini vi la vi lu vi ka vi oto otoa otou Fo Fom Fps
Plur. 1-ap. vat vati bila bilam bilaz cubila terri ta tem lu tem ka tem moi mota motu Go Gom Gos
Plur. 1-a p. t joni jonti toro torom toroz coloro sei ta sei lu sei ka sei lat lata latu Ho Horn Hos
ĝentila form. vato: fa vato lu vato ka vato

S '*

t.

>



Havaionho Simple Tink Uni Dumi
finaĵoj malregula ■ ĉiam-o ĉiam -e - malregula vokalo

mdkefamcr kafe kafo imbrapano sasa-
skribo=krajono i penso mome lebemakvo vicpatrino
kanis-hundo zamero™ s'"- mateno leke'fajro kike-

• domo bire- biero pibo-domo printempo 
patri ^somero

pluralo -j 4T|iWv i '
(pos t kon sonanto -e 
iigvokalo)

s.

-■
 I»

-; *s ■ *r

ne ekzistas ne ekzistas ne ekzistas ne ekzistas ne ekzistas

Tabelo nr. 5.

Numeraloj?
Havaĵon ho Majo Simple Tink Uni Dumi

■ 0 ..zon . Ui
tam bon on er El

. 2 terri' deg du do Ze
3 lim ?. tar tre zi De
4 tom : sui fri re Vu

<? •< 5 tum ww.- fro C : ‘ gu Fu
■ S taf...... «fi sax Io ■ Se

:■ y.;- tel «sinui . j on ve . . . ' Si ..
8 tti akut i . fon ho Au
9 toi wt<;: mer bi Ne

10 deke < len ne ;< ■ Zi
■ d 20 dego! du len Zezi

26 degol-ses Zezi se
100 cbno bosol keko Zizi

bosol-osol-tar
1000 nilo tasa ■ ' . Zizizi

10.000 S osbonosol
J-...’— .............—■ ..

•: 1.000.000 mille

e



Vortfarado

Tago:ge
lundo Eige mardo Zege merkredo Dege
ĵaŭdo Vuge vendredo Puge sabato Sege
dimanĉo ■■ Sige

Monato: uige
januaro UfgeEi : februaro Ufge/.e
marto U Ufge De ■ aprilo IJfgeVu
majo ; UfgeFU junio . UfgeSe
julio Ufge Si aŭgusto UfgeAu
septembro ' Ufge Ne oktobro Ufge Zi
novembro Ufge Bizi ei decembro UfgeEizi>i(

■S’ OENE HOEKSTRA ■fi’

rememoros lin.
Hans ten Hagen

fi
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Kiu estis Cathy Schulze kaj kion ŝi faris por la Esperanto-movado en Usono? 

Sen troigo oni povas aserti ke neniu alia individuo havis pli gravan rolon en la 
progreso de Esperanto en Usono dum la lastaj jardekoj.
Eklerninte Esperanton de Dor is Tappan Connor en Novjorko kiam Ges. Connor 
difektis la agadon de la Esperanto-Asocio de Norda Ameriko (EANA), Cathy 
admiris sian instruiston, sed ideologie kaj spirite rifuzis akcepti la politikan 
makartismon kiu karakterizis tiun asocion. Pro siaj profundaj homsentoj, ŝi 
intuiciis ke Esperanto povos progresi nur se ĝiaj adeptoj vivos la principojn de 
la homamo kiuj por D-ro Zamenhof estis fundamentaj por la sukceso de la lingvo 
kaj la atingo de ĝiaj homaranismaj celoj. Cathy do aliĝis tutkore al la grupo kiu 
fondis la nunan ELNA por dece reprezenti Esperanton kaj ĝiajn idealojn al la 
usona publiko.
Mem talenta instruisto de la lingvo, ŝi vaste informis pri la eduka valoro de 
Esperanto kaj persvadis pl u raj n elementlernejajn instruistojn kaj lernejestrojn 
enkonduki Esperanton en lernejojn de la San-Franciska regiono. La kvalitoj kiuj 
faris siajn prezentadojn tiel allogaj kaj persvadaj estis la tute aŭtentika amo kaj 
zorgemo kiun ŝi direktis al ciuj; kunlaborantoj. Oni septis la sincerecon kaj altan 
estimon kiun ŝi havis por ĉiuj kiuj laboris ppr progresigi la homaron, kaj ŝian 
profundan intereson helpi al ili atingi siajn idealojn.
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Post la etapo de disvastigo de Esperanto en la lernejoj, ŝi fondis la Esperanto- 
Informcentron en sia hejmo en Hillsborough, kie si loĝis ĝis la vivofino. Ankaŭ 
la sprite grumblema Bill ne povis rezisti la forton de la edzina idealo kiu ĉiam 
persistis malgraŭ la fojaj aŭ pftajkapriĈpj Se la esperantistoj mem. Li frue 
emeritiĝis de bbhe gajnta administra posteno ĉe la fervojo “Southcrn Pacific” 
por aldoni siajn fortojn al tiuj de la edzino per tuta sindediĉo al la laboro. Dum li 
prizorgis la libroservon de la centro, ŝi daŭrigis la laboron eĉ post la malapero 
de la Novjorka informcentro kaj la preskaŭ tuta centrigo de la nacia informado 
en ilia hejmo.
Cathy havis la talenton profiti bonajn ideojn kaj ilin perfekte adapti al novaj 
cirkonstancaj? En 1969, Allan Boschen sukcesis aranĝi someran Esperanto^ 
kursaron en North Adams State College en Massachusetts. Konstatinte ke tiun 
aranĝon subtenis pli ol dudek esperantistoj el la tuta lando, ŝi tuj reiris al la plej 
konata universitato apud la hejmo, San Francisco State, kaj post nelonge sukcesis 
persvadi kaj la dekanon pri humanismaj studoj kaj la direktoron de someraj 
programoj serioze konsideri la aldonon de E speranto-pro gra mo en 1970 Tiel 
komenciĝis la fama kursaro kiu restis konstanta ĝis hodiaŭ. Unue, la kursaro 
dependis sufiĉe multe de lokaj esperantistoj, tamen kiam evidentiĝis ke tiu
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subteno ne rezultigus sufiĉe konstantan alfluon de kursanoj, ŝi konvinkiĝis pri 
ideo de la angla instruisto Leslie Hartridge allogi novajn esperantistojn provizante 
senpagan deklecionan kurson por interesitoj. Dum la jaroj ŝi daŭre disvastigis la 
senpagan korespondan kurson, prizorgis la plimulton el la lernantoj, sendis 
kuraĝigajn notojn kiuj montris ŝian sinceran intereson pri ĉiu individua lernanto, 
kaj per tio varbadis por la kursaro en San-Francisko. Nenio pli ĝojigis ŝin ol 
konatiĝo kun la lernantoj kiuj unuafoje venis al la kursoj, kaj poste revenis kaj 
r e venis kaj far iĝi s a kt i vaj 1 a bo ran t oj por n ia 1 i ng v o. Ŝi aparte intere si ĝis pri 
gejunuloj kiuj certigus la estontecon de la Movado, kaj malavare donacadis por 
subteni ilian ĉeeston.
Iom post ioni ŝi povis cedi taskojn al aliaj, aparte la Esperanto Inform-centron 
kiu transformiĝis laŭfunkcie en Ia Centran Oficejon de ELNA, tamen ŝi ne povis 
lasi la patrinan zorgemon de la lernantoj kiujn ĝisfine ŝi amis, flegis, kaj prifieris.

Por ini persone la konatiĝo kun Cathy estis unika privilegio. Mi sentis tion kiam 
oni unuafoje prezentis ŝin al mi en la pitsburga Kongreso de ELNA en la sesdekaj 
jaroj. La junulo kiu min prezentis (fajrulo de Ia tiama JEN - Junularo Esperantista 
de Nordameriko) esprimis evidentan admiron pri tio kio estis Cathy kaj kion ŝi 
jam atingis por la Movado. Tuj ŝi ekinteresigis pri mi kaj volis helpi atingi la 
celojn de nova enmigrinto al Usono kiu Venis por fari postdiplomajn studojn pri 
lingvoj kaj daŭrigi la laboron por Esperanto. Kiam ŝi invitis min (post Ia instruado 
emNorth Adams) helpiWil liam Auld fondi la kursaron en San-Franc isko en 1970, 
kiu povis rezisti? Pat kaj mi jus geedziĝis, kaj mi ricevis inviton instrui la hispanan 
en speciala programo en Meksiko tiusomere Sed kiu povis rezisti inviton de 
Cathy, eĉ se apenaŭ kuniris salajro? Si malfermis sian hejmon al ni kaj gastigis 
nin en sia gastĉambrd dum ia tuta kursaro. Ŝi zorge preparis belajn manĝojn kaj 
donis al ni malavare ĉion kio necesis. Kio ajn estis la bezono, ŝi kaj Bill rapide 
kontentigis ĝin. Mi eĉ devis fari iom komplikan aranĝon pri kondukpermesilo, 
kaj'ĉion ili tiel afable kaj senĝene prizorgis kvazaŭ estis Ia plej granda plezuro 
en la mondo solvi ĉies problemojn.
En postaj jaroj, ŝi zorgis malpliigi la ĝenojn kaj elspezojn kiam estis malfacile 
fari aranĝojn por reiri al la programo en San-Francisko kun propra familio, kaj 
rezulte niaj du esperantistaj filinoj povis multe profiti Ia sperton de formala 
lernado de la lingvo ĉe SFSU. Tiu amo, tiu estimo, tiu kuraĝigado, helpis al ĉiuj 
pli borie prepariĝi por helpi pri la progresigo de la movado. Ŝi ne toleris malbonan 
konduton de esperantistoj kaj serĉis en ĉiuj la karakteron kaj kvalitojn kiuj plej 
bone servus la movadon. v
La granda hungara poeto Julio Baghy ricevis siatempe la karespriskribon “Homa 
homo”. Same meritas tiun priskribon la vivo de Cathy Schulze. Inspira, dediĉita, 
ŝi sciis valorigi la homojn kaj ilian laboron por siaj idealoj.
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Kial somera lernejo estas nur sezona afero!!! 
Mi akceptis la defion instrui al komencantoj kadre de la somera lernejo en 
Melburno. Mi konsideras tion defio, ĉar kiam oni instruas E-on, plej ofte, ekzistas 
nek libro, kiu klarigas kiel uzi la metodon paŝon post paŝo, nek ekzercaro, dum 
tiu lasta abundas - ekzemple - por instrui la anglan.
Mi elektis “Mazi en Gondolando”, fotokopiis la bildojn de la angle skribita



ekzercaro kaj per tio strebis paroligi la lernantojn, celante ne nur intelektan 
malkovron de la lingvo, sed ankaŭ konkretan alproprigon.
La situacio favoris al tuja uzado de la jus lernita lingvaĵo, pro la partopreno de 
eksterlandanoj. La etoso en la klaso estis vigla, la lernantoj volonte aktivis, 
aktoretis. La progreso evidentiĝis tagon post tago. Ĉe la fino la lokaj, novbakitaj 
esperantistoj petis, ke mi daŭrigu la kurson. Mi plezure konsentis instrui ilin tri 
fojojn monate. Sed... kia diferenco! Dum la somerlernejo lerni la lingvon estas 
ĉies intereso, la ĉeestantoj vivas Esperante. Poste la ĉiutagaj okupoj venkas. La 
lernantoj ne donas al si la tempon ekzerci sin inter du kurshoroj. Hi multon 
forgesas. La ritmo de la progreso malrapidas. Kion fari? Kiel konscienca 
instruanto kutime faras, mi instigis ilin korespondadi kun eksterlandanoj, iri al

*

iu eksterlanda aranĝo - eble al la dua Azia Kongreso. Mi certas, ke la entuziasmo 
ne malaperis, ĉar la membroj de tiu grupo renkontiĝas pli ofte ol mi renkontas 
ilin, eĉ ili petas helpon de pli sperta esperantisto dum tiuj renkontiĝoj. Iom post 
iom kreiĝis amikega etoso. La demando estas nun: ĉu ili baldaŭ atingos fluecon 
en la lingvo aŭ ĉu ili fariĝos tiuj etemaj komencantoj,... kiuj tamen trovis amikojn 
per E-o?
Laŭ tiu sperto mia, klaras, ke kiel eble plej longa studperiodo - semajnfine, 
ekzemple pli efikas ol kelkaj horoj da studado intermiksitaj kun laboro, la ĉiutagaj 
zorgoj, la diversaj okupoj por ke la lernantoj atingu kiel eble plej rapide konon 
de la lingvo, kiu ebligas ilin vaste uzi ĝin. Franciska Toubale
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TV FILME apogas Esperanton 
La TV-kabla entrepreno TV Filme, partnero de TVA en Brasilia, Goiania. Belem 
kaj aliaj urboj, apogos la diskonigadon de la novaj bazaj kursoj de Esperanto de 
EAB: ĉiuj abonantoj de TV Filme loĝantaj en la regiono de Plano Piloto ricevis 
propagandan folion de EAB, kune kun la marta numero de la revuo kiu prezentas 
la filmo-programaron kiun oni povis spekti dum marto. Temas pri entute 25.000 
ricevontoj (bedaŭrinde EAB ne havas nuntempe strukturon por sendi la 
propagandan folion al ĉiuj preskaŭ 100.000 abonantoj de TV Filme en Brasilia, 
sed por la dua semestro ni jam preparas nin por tiom vasta agado.)
La folio estas unukolora kaj havas la jenan reklaman frazon: “Com a 
globalizado, o inundo ficou d'ividido entre os que /alam Esperanto e os que 
ficam falanda sozinhos"(Pro la globaligo, la mondo dividiĝis inter tiuj, kiuj 
parolas Esperanton kaj tiuj, kiuj restas parolantaj solaj”. Aperas ankaŭ terglobo 
duondividita kaj ceteraj informoj pri la kurso, kaj ankaŭ la grafika marko de TV 
Filme sub la devizo “Apolo cultura?' (Kultura apogo). Ni pretas sendi specimenon 
per helika poŝto al ĉiuj petantoj. Gravas ankaŭ informi, ke la instruado de 
Esperanto ĉe EAB ne estas senpaga, kaj la instruisto rajtas enpoŝigi parton de la 
enspezo.

I



Laborgrupo stariĝis por daŭrigi tiun laboron kaj pretigi novan 
informbroŝuron por la ĝenerala publiko.
La revuo 'Esperanto Teacher’ aperis eble por la lasta fojo: la redaktoro dum 
15 jaroj, Arnold Pitt, ricevis grandan dankon de la membroj pro sia laborego, 
sed je lia bedaŭrinda ™ antaŭanoncita - demisio ne tuj troviĝis anstataŭanto. 
Se tiel restos, la membroj devos kontentiĝi per bulteneto. Ia ILEI-sekciestro 
kuraĝigis anojn membriĝi individue al ILEI por ĝui IPR-n!

La ĉiujara /Somerlernejo’ ĉe Barlaston bonstatas, kaj denove dum la 39-a eblos 
fari la mezgradan ekzamenon de UEA/ILEI (la 14-20-an de aŭgusto).

Malcolm Jones

E-Instituto de Estonio (EIE) daŭrigas la laboron 
Bii januato 1998 E-Instituto de Estonio okazigis E-Kulturtagon por estonaj 
esperantistoj; cefe por E-instruistoj. La aranĝon enkondukis la direktoro de EIE, 
Vjaĉeslav Hromov. Li substrekis la gravecon, ke la E-instruistoj uzu novajn, 
m odernaj n metodojn, k ie 1 ekz. Mazi kaj a 1 iaj n v idebendoj n. A1 iaj paro 1 antoj ekz. 
emfazis la propedeŭtikan kaj kulturperan valorojn de E-o. Oni prezentis ankaŭ 
metodikajn tabelojn uzeblajn dum instruhoroj.
En februaro EIE organizis ekspozicion pri E-lernolibroj en la Centra Urba 
Biblioteko de Tallin.

*

Kursoj en 1998
En Karis-Billnas Gymansium kaj Hogstadict finiĝis Ia kursoj 
komenciĝinta! en 1997.
En Enontekion lukto okazis 38-hora volontula E-kurso, kiun partoprenis 
15 gelernantoj W «kka Valimaki.
En ■ Raahe Kaije Eiihiatainen havis 12 gestudentojn en sia kurso “Jen nia 
mondo” en Ia Laborista Instituto.
En Ia Civitana Instituto de Vesanto Kimmo Bakala gvidis 24-horan E- 
kurson printempe kaj 6-horan kurson autune kun 5-7 gestudentoj.
En Orimattila Borje Eriksson gvidis 10-horan studrondon kun 4-6 
partoprenantoj.
En Tampere Pentti Jarvinen jam de jaroj instruas W la Laborista Instituto. 
En 1998 li havis 5-8 studantojn. Li gvidas ankaŭ pensiulan grupon kun 5 
membroj.
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Germanio
■ Korespondpeto 

Mi estas komencanta esperantisto, jurnalisto, kiu volonte korespondus kun 
instruistoj de diversaj landoj. Momente mi laboras pri la analizo de la didaktika 
1Wnadd de skribado kaj legado. Mi ŝatus interŝanĝi opiniojn ne nur pri la unua 
klaso en la lernejo.

S-ra Klaŭni Riemann, Flurstr. 13. DE-54570 Niederstadtfeld, Germanio

hispanio (Katalunio)
Internacia E~Semajno de la Kulturo kaj Turismo 

La supra aranĝo okazis jam la sesan fojon, inter la 3-a kaj 10-a de oktobro 1998 
en Calafell. El inter la 64 aliĝintoj estis 21 eksterlandanoj. En la inaŭgura festo 
en la nomo de ILEI la ĉeestantojn salutis nia estrarano, Carla de Lorenzi. Dum la 
Semajno ŝi gvidis tre sukcesan Cseh-kurson.
La sepa E-Semajno okazos en Cambrils (Tarragona Katalunio) de la 2-a ĝis la 
9-a de oktobro 1999 sub la aŭspicio de Hispana E-Muzeo.
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Kursoj en Sabadel! 
En urbo Sabadell daŭre okazas E-kursoj kun nuna partopreno de entute 15 homoj. 
Menciindas la jam kelkjara-trad ie ia porinfana kurso, en kiu per spektado de Mazi 
en Gondolando, desegnado de bildoj kaj aliaj distraĵoj tri infanoj lude lernas la 
lingvon ĉi-jare. Elementa kurso kun 7 partoprenantoj kaj meza kun 5 kompletigas 
la liston.
Ankaŭ en Tarragona funkcias kurso kun partopreno de dek homoj. Interese estas 
•lce la kurson organizis sindikato kaj okazas en la loka hospitalo. Ĝin gvidas s-ro 
loan Marimon.

Pedro M. Martin
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Dimaario
Esperanto » denove akceptita dum lingvistika konferenco 

Dum la 9-a hungarlanda konferenco de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko denove 
estis lanĉita interlingvistika sekcio. Tio povis okazi danke al tio, ke pasintjare 
partoprenis la laboron de tiu nova sekcio, per altnivelaj prelegoj, konsiderinda 
nombro da esperantistoj.
la ĉi-jara konferenco de hungaraj lingvistoj okazis en la urbo Veszprem (8-10. 
aprilo) kaj inter la 460 partoprenantoj ĉeestis denove ankaŭ pluraj esperantistoj.

; Dum Ia unua vespero ĉe la rondtabla diskuto pri la temo: Mondlingvo kaj regionaj 

lingvoj la gvidanto Gyorgy Szepe, la prezidanto de la landa lingvista asocio, 
pozitive parolis pri la rolo de Esperanto, prezentante nian lingvon kaj la anglan 
kiel nurajn realajn kandidatojn por farigi mondlingvo kaj klare agnoskante la 
jaman (delongan) ekziston kaj ekzistorajton de Esperanto entute.

Ia Interiingvistika sekcio, kiun estris liona Koutny, okazis la sekvaj prelegoj:

Katalin Smideliusz: kiel pedagogia rimedo en landokodo
de filologoj interlingvistiko vivproksime; /

La internaj de la jarcentfino'.
t,eŭrbflQppj,> kontraŭ logikaj lingvoj;

liona Koutnv: Interkultura komunikado kaj Esperanto;

Michael Parris: La TTT kaj la disvastigo de la internaciaj helplingvoj. 

Blazio Dulingveco, variantoj, Esperanto;
Zsuzsa \^rga-'ti'ds>z.onii.s: La teorio de lingvopriskribo kaj Esperanto.

prelegojn aŭskultis kaj partoprenis en la postaj diskutoj ankaŭ lokaj

En
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B. Wacha. La volumon plurfoje trafoliumis dum tiuj tagoj centoj da lingvistoj 
kaj povis legi en ĝi pri kaj ankaŭ en Esperanto plurajn interesajn artikolojn. Tio 
estis sendube bona propagando por la internacia lingvo.
Diskutante pri la pluaj paŝoj kaj estonteco la ĉeestantaj samideanoj interkonsentis 
sekvontjare aliĝi ne al la interlingvistika sekcio, sed prefere disvastigi per siaj 
prelegoj informojn pri Esperanto kaj ties valoroj en aliaj sekcioj de la konferenco. 
La ideala solvo, evidente, estus, se partoprenus la altnivelan konferencon tiom 
da esperantologoj, ke sufiĉu el ili kaj por la interlingvistika sekcio, kaj por 
partopreno en la laboro de la aliaj sekcioj. Por realigi tiun idealon ni bezonus 
almenaŭ dek-dekdu prelegojn kaj antaŭan strategian kunlaboron, kiun volonte 
kunordigos la verkinto de la supra raporto. Interesiĝantoj turnu sin al:

Katalin Smideliusz (redakcia adreso)

Amasa E-instruado en orienta Hungario 
En februaro komenciĝis nova semestro en KLTE (Scienca Universitato “Lajos 
KOSSUTH” en Debrecen, Hungario). La gestudentoj ĉi-foje rekordnombre 
enskribiĝis por la baza Esperanto-kurso, ja 125 gejunuloj komencis lerni nian 
lingvon. La kursestro estas Tibor PAPP. La kurso finiĝos en junio per t.n. studfina 
ekzameno.

En TIT (Scienca Populariga Societo) en Nyiregyhaza organizis 120-horan, bazan 
+ mezan E-kurson por 21 personoj, kiuj frekventas plejparte la korespondan 
sekcion de altlernejoj.

En Agronomia Altlemejo de Nyiregyhaza komenciĝis same 120-hora baza + meza 
E-kurso por 8 gestudentoj. Ni ricevis informon ankaŭ pri la baza E-kurso, kiu 
ekis en Pedagogia Altlernejo en Nyiregyhaza.

En la tri lastaj kursoj oni lernas por trapasi ŝtatan lingvoekzamenon, ja laŭ la 
leĝoj estas nepra kondiĉo posedi ŝtatan lingvoekzamenon por ricevi altlernejan 
aŭ universitatan diplomon en Hungario.

Tibor Papp, <db@satrax.hu>

Kubo
Aperis la unua, 8-paĝa (A/5) numero 1/98 de “Saĝa Sago, la 
oficiala organo de Kuba ILEI-Sekcio. Jen du frazoj de ĝia 
titolpaĝo: “La lernejoj nialande estas la enirpordo al la E- 
movado. Estas nia respondeco kiel instruistoj teni ĝin 
malfermita.” Kaj la klarigo de la titolo: “Tiel prudente kiel 
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Organo de la 
Kuba ILEI-Sekcio
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saĝuloj, tiel rapide kiel sago, ni semos kaj semos konstante.”
Laŭplane, la revuo aperos trifoje jare. Ĝin eldonas Kuba E-Asocio PF 5120, CU- 
10500 Havano, Kubo. Telefonnumeroj: 53 7 40-1364 kaj 53 7 40-4484; fakso: 
53 7 338729. Retadreso: kubesp@ip.etecsa.cu. Ĉefredaktoro: Hector Jimenez 
Batista.

Latvio
Rigaj studentoj lernas Esperanton 

Studentoj de Ekonomika kaj Kultura Altlernejo (kie studas ankaŭ studentoj de 
la Interŝtata Universitato “Ruthenia”), unue en Latvio, lernas E-on kiel devigan 
studobjekton kun gvido de Alida Zigmunde [swr la foto maldekstre}. En 1994 ŝi 
jam instruis ĉi tie E-on por 9 studentoj, sed tiam ankoraŭ ne devige. La estro de 
la altlemejo, V. Surkov apogas la instruadon de la intemacia lingvo. Oni lernas 
ĝin dum 40 horoj. (Post ĉiuj 20 horoj sekvas studkontroloj.) Alida Zigmunde 
instruas ne nur la lingvon, sed parolas ankaŭ pri ĝiaj historio, literaturo, movado. 
La studentoj ricevas dulingvan diplomon de la Universitato Ruthenia kaj 
Klerigejo de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, ĉar la teksto 
.iperas ankaŭ Esperante. En 1998 la duan studkontrolon sukcese plenumis 67 
studentoj.

laŭ informoj de Alida Zigmunde, 
prezidanto de Latvia Esperanto Asocio
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Pollando
Liceanoj lernas en Bielsko 

E-o estas enkondukita en la liceon “Zeromski”, mezlernejo en la sudpollanda 
urbo Bielsko-Biala (Silezio). La lemejo estas asociiĝinta en UNESCO. Tie okazis 
autune sestaga intensa Cseh-kurso por 30 personoj, gvidita de Maria Majerczak, 
pola ILEI-sekciestrino, instruistino en la fama Jagiellona Universitato en 
Krakovo.
Jam post la unua lemtago la gelernantoj skribis kontrollaborajon, post la tria 
memstare leteron kaj la sesan tagon - poemetojn en Esperanto.
Dum la ferma solenaĵo la gelernantoj kantis, deklamis kaj facile konversaciis en 
Esperanto. Pluraj kursanoj ricevis libro-premiojn kaj ĉiuj, ankaŭ la lerneja 
biblioteko libro-donacojn el la loka eldonejo “Kleks” de G. Handzlik. Tiu lasta 
krome koncertis por la kursanoj. Okazis ankaŭ prelegeto pri E-o por la instruistaro 
de la lemejo. Post la kurso la instruadon daŭrigas Elizabeta Biskup, instruistino 
de kemio en ĉi tiu liceo, al kiu oni ŝuldas la enkondukon de E-o tie. La lemejo 
serĉas korespond-kontaktojn individuajn kaj grupajn (i.a. kun proksimaj ĉeĥaj 
urboj kaj vilaĝoj). Bonvolu skribi al la lernejo: III. LO im. S. Zeromskiego, ul. 
Boh. Warszawy 20, PL-43-300 Bielsko-Biala, Pollando.

Adreso de la instruistino: Elizabete Biskup, ul. Wojnaral, PL-43-316 Bielsko- 
Biala. Fakso: (033) 8 14 46 23.

Elizabete Biskup
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Interlingvistikaj Studoj daŭre ĉe UAM
La dua sesio de Interlingvistikaj Studoj okazis inter la 8- 13-a de februaro 1999 
en la Lingvistika Instituto de Universitato Adam Mickiewicz (Poznan, Pollando). 
La gestudentoj el diversaj landoj - post la ekzameniĝo el la unua semestro - 
povis aŭskulti prelegojn de kaj diskuti kun:
* D-ino hab. Vera Barandovska-Frank (Germanio) nri la problemaro kaiD-ino h ab. Vera Barandovska- F r a n k (German io) pri la probi ema ro k aj 

historio de interlingvistiko;
D-ro Blazio Vaha (Hungario) pri la bazaj nocioj en morfologio kaj sintakso; 
S-ino Lidia Ligeza pri la dua periodo de e-a literaturo kaj
D-ino liona Koutny pri esperanta gramatiko.

sciencan programon kompletigis teatra vespero de Jerzy Forna!, organizita 
kune kun la loka grupo de PEA. En la sekva studjaro (unua sesio 19-24.09.1999), 
UAM denove atendas novajn aliĝontojn (aliĝdato: 15-a de aŭg.). Interea igan toj 

'tamu sin al:
D-rino liona Koutny, Lingvistika lnstituto, Adam Mickiewicz Universitato, 

Miedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan, T/F (hejme): + 48-61 817-28-73, 
rete: <ikoutny@amu.edu.pl>
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Usono
Universitato “San Francisco State” Jen la urbo San Francisko, Kalifornio)

■'■La mondfama 3-semajna 3-kredita kursaro ĉeSFSU okazosĉ i-somere dela 6-a 
f ĝis la 23-a de julio kaj enhavos 4 nivelojn: baza, meznivela lernado, meznivela 

instruado, kaj supera/
P Infanoj de dek jaroj kaj pli aĝaj ofte partoprenas, kaj proksimume la kvarono de 
J la studantoj venas de aliaj landoj, tial ĉi tiuj kursoj estas mult-nacia socia agado. 
: La instruistoj estos elstaraj esperantistoj el Kanado (Mark Fettes), Argentino 

(AtilioOrellana Rpjas)/ Usono/Japanio (Joel Brozovsky), kaj Pollando/Kanado 
(Maria Hopkins).
Vesperaj programoj, gvidotaj de Maria Hopkins, inkluzivos grup-kantadon,

> popol-dancadon, diapozitivojn, prov-prezentojn antaŭ publiko, temojn por 
instruistoj, kaj Esperanto-kulturon. . :P
Ofte eblas ke profesiaj instruistoj ricevu 450 USD (la kotizon) per stipendia 
fonduso. Plej gravas frua peto.

Por pli da informo pri kursoj, stipendioj, loĝado, kaj aliĝiloj, kontaktu: Ellen 
Eddy 11736 Scott;^ S.W.Olympia WA98512, tel 360-754-4563; 

rete; <eddyellen^aoLĉom>

Dorotea Holland
. t

mailto:ikoutny@amu.edu.pl


PARABOLO
Krom senfinajn kapdolorojn por instruistoj, la pograda aplikado de la nova eduk- 
si stern6 en Hispanio alportas ankaŭ humuron. Kiel sciate, humuro estas ofte 
sindefenda strategio eti malfacilaj cirkonstancoj kaj ĝi multe efikas kiel 
trankvii igilo. Por streĉitaj instruistoj kiuj sentas sin pli kaj pli premataj kaj de 
malbonkondutaj, pigraj lernantoj unuflanke kaj de nekomprenema, ege 
postulema administracio aliflanke, humuro estais nura armilo kontraŭ 
malkuraĝiĝo. ' '
Kiel ekzemplo, jen unu el la ŝereoj kiuj lastatempe furoras inter katalunaj 
instruistoj:

a:

Vidinte la homamasojn, Jesuo supreniris sur la monton kaj, malferminte la buŝon, 
li instruis ilin, dirante: ''
“Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Feliĉaj estas la plorantaj, ĉar ili konsoliĝos.
Feliĉaj estas la humilaj, ĉar ili heredos la teron ....

Petro demandis: “Ĉu ni devas tion parkerigi?” 
Kaj Andreo demandis: “Ĉu ni skribu ĉion9” 
Kaj Jakobo demandis: “Ĉu vi demandos tion dum la ekzameno?” 
Kaj Filipo diris: “Mi ne havas kajeron” v
Kaj Bartolomeo demandis: “Ĉu tio estas hejmtasko?”

A 5*

Kaj Johano petis: “Cu mi povas iri al la necesejo? 
Kaj Judaso demandis: “Kaj tio por kio utilas?”

Tiam ĉeestanta fariseo petis de Jesuo la instruplanon kaj demandadis lin tiel: 
“Kiuj precize estas la de vi taksataj efektivigendaj didaktikaj celoj? Kiel vi 
pritraktas nivelan diversecon en la klaso? Kiujn motivigajn strategiojn vi

La okuloj de Jesuo pleniĝis je larmoj kaj tuj formale petis fruan eineritiĝon.

fa

Pedro M. Martin

Kelkaj gvidlinioj rilate “Mazi-n”

Sajnas al mi superflue memorigi al kelkaj personoj, pli spertaj ol mi, ion pri 
instruado, sed eble ĝi povas esti utila.

Infanoj lernas duan lingvon tiel kiel ili lemis sian nacian lingvon eĉ sen iri al 
lemejo Infanoj estas tre lernemaj: ili tuj klopodas ripeti vortojn kaj frazojn en 
la nekonata lingvo. Tion pni povas konstati inter infanoj de eksterlandaj gepatroj.



■3
4

£

s.:.s

l iuj infanoj parolas multe pli frue la lokan lingvon ol la gepatroj, krome ili parolas 
ĝin preskaŭ flue kaj sen prononc-eraroj. Tio ŝajnas esti stranga, sed infanoj havas 
naturan talenton lemi lingvon per nur rigardo kaj aŭskulto, same kiel ili lernas 
la patrinan lingvon.
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Estas pli malfacile lerni fremdan lingvon, kiam oni fariĝas pli aĝa. Tial estas 
konsilinde komenci lerni fremdan lingvon kiel eble plej frue. La Mazi-metodo 
u zas tiun natura n talenton de i n fanoj: G i estas bazita sur 1 a simpla principo (fekta 

/(/seh-metodo)de rigardi, aŭskulti kaj lerni.

'■ Ankaŭ plenkreskuloj povas utiligi tiun ĉi metodon kun bonega rezulto, ĉar la du 
J: 9 Oon i nu t aj vidbendoj estas reĝistr itaj kompi ete en Esperanto kaj ankaŭ la 1 ibro 
/ kaj sonkasedo kun la kantoj (tre utila ne nur por infanoj). La interparoloj estas

■ tre simplaj kaj facile kompreneblaj, ĉar ili sekvas precize tion, kion la personoj 
inras en la filmo. De tempo al tempo sur la ekrano aperas ankaŭ Petro (figuro sur 
biciklo), kiu klarigas la signifon de gravaj eroj de la nekonata lingvo kaj montras

■ kiamaniere uzi ilin. La lernanto, aŭskultante kaj atente rigardante lernas kvazaŭ 
/ ludante nekonatan lingvon.

Kiamaniere uzi “Mazi”?

; \ Plej grave estas, ke vi trovu manieron, kiu plaĉas al la lernantoj, alian por infanoj, 
alian por plenkreskuloj, ke ili ĉefe amuziĝu. La instruisto devas sangi la 

' prezentadon laŭ la situacio en la grupo, laŭ la aĝo de la partoprenantoj.

(•stas grave, ke la instruisto rigardu kaj aŭskultu la tutan filmon antaŭ ol komenci 
'•■ĝin instrui. Tio helpas respondi al la demandoj de la lernantoj. Estas bone, ke ili

mem demandu unu la alian; por iom ekzerci praktike la lernitan tekston, ludante 
rolojn de S ii vja, Karlo, Korvaks, Mazi. Gravas ankaŭ, ke je la komenco kaj je la 

' fino de ĉiu leciono la lernantoj mem demandu inter si, kion ili lernis kaj rilatigi 
■ ĝin al sia tuttaga vivo, en realo.

Carla De Lci reuzi

L
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matura? - en IPR 98/4.... ........ . ' ' •
Mi rilatigas al la utila kaj urĝeca artikolo de Maŭro La Torre en IPR 4/98 

paĝe 5-9. Mi tute samopinias kun li, speciale kun lia klarigo (paĝe 7), ke la
IPIl 99/2 ♦ 33
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Mi do konsentas, ke speco de fakvortaro pri edukado estas bezonata, kaj estos 
ptt valora ol P.I.V./P.V., ĉar pli fidebla. Mi esperas, ke Maŭro kaj aliaj trovos la 
tempon kaj energion kompletverki (verki kompleta) tian vortaron. Mi bedaŭras 
ne povi helpi multe, pro tro da konstanta laboro organizi la aŭstralian E- 
ekzamenadan sistemon. Mi tamen proponas du malgrandajn helpojn miajn: 1) 
Ĉi-sube doni kelkajn konsilojn por la intencita verkado, kaj 2) kritikhelpe studi 
la proponotajn terminojn tuj, kiam ĉiuj aŭ kelkaj estos faritaj, kaj proponetis kie 
necesas, aliajn terminojn aŭ signifigojn.
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Se vortradiko jam oficiala havas en ja vortaroj du aŭ pli da malsamaj signifoj 
(ne temas pri metaforaj signifoj), unu el ili elektatu kiel la nura signifo, kaj 
la vorto ne plu uzatu kun la aliaj signifoj. Por la aliaj signifoj serĉatu novaj 
aŭ jam Uzataj vortoj aŭ frazoj.
Serĉante novajn vortojn, oni uzu nur oficialajn radikojn, ne neologismojn. 
Kreante (novajn) kunmetojn bezonatajn, oni uzu nur oficialajn radikojn (kaj 
afiksojn), kaj obeu la gramatikajn regulojn koncerne permesitajn kaj 
malpermesitajn kunmetojn (vidu mian libron “Por ĝuste uzi Esperanton”). ' 

Ĉ) Ni ne hezitu uzi analizajn frazojn (kiel ofte faras la franca kaj la angla) anstataŭ 
kunmetajoj, se la kunmetaĵo estas tro longa aŭ nepermesita aŭ neklara. Ekz. 
“porinfana gazeto” anstataŭ “infangazeto”, kiu lasta vorto povas signifi ankaŭ 
“gazeto de i nfanoj”, kaj “b lanka t abu Io” anstataŭ la neĝusta ‘ ‘ * b 1 an kt abu 1 p” 
kaj “parole ekzameni” anstataŭ “*parolekzameni” Ekzistas tendenco inter 
leksikologoj kaj verkistoj uzi nur solajn vortojn por unuopaj nocioj, kvazaŭ 
la analizaj formoj estas malĝustaj.

*

D) Ni uzu pli-malpli arĥaikajn vortojn por similaj nocioj nuntempaj, aŭ laŭ 
metafora signifo (“polucio” por la nun ĝenerala signifo) aŭ pro modernigo 
de la afero (“kaleŝo” por la aŭtobusoj longdistancaj aŭ nehoraraj). En la 
maloftegaj kazoj, kiam ni celas la originan nocion (“polucio” por 
spermo lfi no, kaj “kaleŝo” por ĉe vai t irata 'aŭtobuso’), ni facile povos 
plispecifi la nocion, uzante frazon, se necese.

A)

B)
C)
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t/ mrv<wrc>jr rci? istanoj ecenzoj

Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ (1913), Ivana Brliĉ-Mazuraniĉ

(1974-1938). Trad. Maja Tiŝljar. Kroata Esperanto-Ligo, Zagreb,1998.11 lp.19 
cm. ISBN 953-96918-2-6.
lxi brulanta kastelo, Leopold Vermeiren. Trad. Ivo Durvvael. Flandra Esperanto- 
Ligo, Antverpeno, 1997. Ilus.: J. de Simpele. 48p. 20 cm. ISBN 90-71205-71-1.

ĉefrolas virto, honesteco kaj kuraĝo. Bona
ago farita iame rezultas en pli granda oportunaĵo longe poste. La unua havas 
infanan heroon; eta Hlapiĉ forlasas sian botfaristan mastron pro ties kolerego 
kaj mistrakto. Kun minimumaj rimedoj, li tamen helpemas al tiuj, kiujn li renkontas 
en sep-taga aventuro. Ne mankas heroino, nek ŝtelistoj kaj malbonuloj.
La verkistino, ’la kroata Andersen’, uzas freŝajn parolturnojn, ekzemple: “domo 
tiom alta, ke ĝiaj supraj fenestroj ankoraŭ rigardas la lunon.” kaj “ĉio estis malhela 

A • • vkiel en fermita skatolo . Si klare konceptis la verkon por laŭt-legado, foje rekte 
alparolante la aŭskultanton. Tiel ni “ekestis” ĝin, kiel seria vespera rakonto por 
ok-jara knabino.
Dekon da tagoj post la finlego, Karina pruvis, kiom la rakonto impresis ŝin,

rakontante: “Mi ĝuis la rakonton, ĝi estis tre 
interesa. Mi havas unu ŝanĝ-proponon - jen 
ĝi: Kiam Hlapiĉ kaj Gita eniris la cirkan 
tendon kaj vidis la ĉevalon de Gita, kial ili 
ne forportis ĝin? Tiam ili povus rapidi. Tiam, 
tamen, ili ne renkontiĝus kun la 
korboplektisto kaj tiu ne avertus pri la 
fosaĵo... tiam ili enfalus la fosaĵon, krom se 
la ĉevalo estus tiom saĝa eviti ĝin. Sed la 
ĉevalo ne povus teni [rako nto-fi ne] tri 
homojn, ĉar Majstro Mrkonja kaj Hlapiĉ kaj 
Gita estas tro pezaj por la ĉevalo. Tamen, 
estus bona ideo kunpreni la ĉevalon.”

* * *

La heroo de la dua libro estas plenkreska. Sur ĉevalan turniron eniras kaŝite la 
ruĝa kavaliro. Li gajnas, sed en forfuĝo estas kaptita. Helpe de fajlilo enĵetita de 
la lojala Konrado, li eskapas. Li triumfas en ambusko kontraŭ kvino. Venĝe 
Gerardo de Arbarejo bruligas la kastelon de mastro Uroldo, kiu krome bezonas 
savon. - Teknike, ambaŭ libroj estas presitaj sur bona papero, Kastelo kun 
trarakontaj nigra-blankaj ilustraĵoj. Hlapiĉ kun plenkolora kovrilo, bindita kun 
spino, klara granda litertipo, sed iom tro da preseraroj. Kastele, koboldoj kvante
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modestas, sed kvalite elstaras (p. 33): 'Baldo atendis longe, ĝis la gardisto sur la 
kastela muro estos preterpisinta.’
En ambaŭ, la lingvo-uzo estas bunta, elvokiva kaj certe larĝigos la vort-trezoron 
de aŭskultanto. Ambaŭ estas taŭge aranĝitaj en mallongaj sekcioj, bone dozitaj 
por po-vespera legado, kun konvena ekscito-punkto por dezirigi pli. Se mankas 
tio, oni tamen tentas, ekzemple fine de la dua aventuro-tago: “Hlapiĉ ne scias, 
kiom da bono kaj malbono atendas lin dum la vojaĝo. Se li tion scius, li ne dormus 
tiom trankvile.” La komencaj linioj de novaj sekcioj ripetas informojn, ebliganta 
rebildigon de la antaŭ-taga legado. Ni rekomendas ilin ambaŭ.

Karina kaj Stefan MacGill

ILA LI2LMLZLLA

LA KNABO FRENEZETA Ziraldo

ne troviĝas inter la Furoraĵoj de la Kongresa Libroservo ‘98 
nur ĉar la lO-ekzemplera(l) stoko elĉerpiĝis tuj post la malfermo de la libroservo 
en Montpeliero. Se estus disponeblaj libroj, mi firme kredas, ke ĝi troviĝus 
minimume ĉe la 2-a loko. Temas pri aventuroj kun desegnajoj (ne bildstrio) de 
petolema aminda knabaĉo. (vd.: Esperanto n-ro 1105 jul-aŭg 98 p. 139).
Mi havas kelkajn bildstriojn pri ĝi, kiujn mi povos sendi (laŭ peto) al E-redakcioj. 
La tradukinto vojaĝis 48 horojn, restis 24 horojn en Salvadoro, nur por ne maltrafi 
la aŭtograf-vesperon dum la lasta Brazila Kongreso de Esperanto. Tamen la libro- 
servo portis NENIUN ekzempleron. Tre bonŝance la famega aŭtoro Ziraldo 
lastmomente ne povis iri.

laŭ Roberto Resende, <roberto@esperanto.nu>

Nova adreso de la Redaktoro:
Nemeth Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fo u. 41/5 Hungario. Telefono kun 
respondaparato kaj komputila fakso: +36-89 /356-050. Funkcias ankaŭ la 
malnova adreso. Ampleksajn sendaĵojn prefere sendu tien.
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SEKCIESTROJ

Albanio: Bardhyl Selimi,
Rr Maliq Muco, Pali. 50, ap. 3, 
AL-Tirana

Argentino: Teresita Alaniz,
I I Ombŭ s/n, AR-5801 Alpa
('orral

Aŭstralio: Jennifer Bishop,
19 Hill Street, Havvthom, 
Victoria AU-3122 fi: 
csperanto@ 
education, monash.edu.au

Belgio: Raymond Wylleman, 
A Vermeylenstr. 65, BE-8400 
()ostende

Brazilo: Elvira Fontes, Rua 
Machado de Assis 243, ap. 11, 
IIR-04106-010 Sao Paŭlo (SP)

Britio: Malcolm Jones,
I Rcgent Avenue, Skipton, GB- 
North Yorkshire BD23 1AZ 

ĉeĥio: Jana Melicharkova,
< 7 696 02 Ratiŝkovice 938
u mmelicharek@iol.cz

Ĉinio: Zhang Danchen,
< ieneral Foreign Languages
I >cpt., 29-34 North Part,
I luazhong Normal University,
(‘N-430070 Wuhan
U :dchen@public. wh.hb.cn

Finnlando: Raita Pyhala,
Iykyrintie 3,
11-69440 Lestijarvi,
u raita.pyhala@lestijarvi.fi

l i uncio*: Marie Malezieux- 
liunninck, Grand rue, FR-86410 
Bmi resse

Germanio*: Michael J.
Nehema, Von Thŭrheimstr. 47,
1)1 89264 Weissenhom

Hungario*: Jozsef Nemeth. 
Kilton ltp. 75/9, HU-8500 Papa 
u nlalt@konyvtar.c3.hur*'

Irano: Hamzeh Safii, P O. 
kesto 17765-184, IR-Teheran 
W: ilei.ir@esperanto.org

Italio: Maŭro La Torre,
Viale Bardanzellu 117,
I I-00155 Roma
U: m.latorre@uniroma3.it

Japanio: Masumi Suzuki,
Inokashira 3-5-12, Mitaka-shi, 
Tokio, JP-181-0001

Kroatio: Ivan Bekavac-Basiĉ,
Kuŝianova 59,

HR-10000 Zagreb
Kubo: H. Jiminez, Apartado 

5120, CU-10500 Ciudad de la 
Habana
H: kubesp@ip.etecsa.cu

Nederlando: Hans ten Hagen, 
Middenweg 587, 
NL-1704 BH Heerhugovvaard 
S: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

Norvegio: Bjom Thuv, 
Aroyveien 33, NO-3135 Torod 
H: bthuv@c2i.net

Pollando: Maria Majerczak, 
ul. Armii Krajowej 7, m. 122, 
PL-30 150 Krakow

Rumanio: Prof. Popa Florica, 
Str. Eroilor 29, ap.7. 
RO-1900 Timisoara

Rusio: Irina Gonĉ arova, 
Moloeznaja 38-10, Odincovo 2, 
Mosk. obi. RU-143000 
Q: ab2928@mastak.sitek.ru

Svedio*: Bertil Andreasson, 
Sodra Rorum pl. 455, SE-24294 
Horby S:bertil.andreasson@ 
horby. mail. t elia. com

Svislando*: Francois Randin, 
Str. Vallombreuse 14, 
CH-1004 Lausanne
O.: ilei.ch@esperanto.nu

Usono*: Doroteo Holland, 
5140 San Lorenzo Dr, Santa 
Barbara, US-CA 931 1 1-2521 
H: 72644.2450(cycompuserve. com
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Armenio: Lida Elbakjan, 
Moldovakan 26/2, kv. 52, 
AM-375062 Erevan

Bosnio kai Hercegovino:
Nimeta Kulenoviĉ, Branica 
Sarajeva 15/V, BA-71000 
Sarajevo

Cilio: Hector Campos Grez, 
Casilla 231, Curico, CL-Septima 
Region Q:strigo@ctcreuna.cl

Danio: vakas
Estonio: Helgi Hromova,

Pk. 94, EE-3053 Keila
Hispanio: Pedro M. Martin 

Burutxaga, Ctra. Estacio 2 A-5- 
2, ES-17300 Blanes(K.atalunio) 
ZJ.pmarti 10@pie.xtec.es

Islando: Loftur Melberg, 
Skolabraut 1,
IS-220 Hafnarfjordur

Israelo: Muij an Josef, 
P.K. 1289, IL-61012 Tel-Aviv

Jugoslavio: Radoj ica
Petro vic, Bui. Oslobodjenja 36, 
YU-32000 Cacak
Q: radp@emi.yu

Kongo: Ngangu Nduantoni- 
Bakidila,
B.P. 13, CG-Lukala (Bas-Zaire) 

Kostariko: Hugo Mora
Poltronieri, Apartado 4981, 
CR-1000 San Jose
Q: miaumiau@pop.racsa.co.cr 

Koreio: So J in Su, Dept. de
Ekonomiko, Universitato Kang- 
nam, Kugali Kihung-up, Yon- 
gin-gun, Kyonggi-do KR-499- 
900 H: so@kns.kangnam.ac.kr

Litovio: Algimantas 
Piliponis, Karolinisiu 3-93, 
LT-2044 Vilnius

Nov-Zelando: Gwenda Sut- 
ton, 12C Herbert Gardens, 186 
The Terrace, NZ-Wellington I 
H :Sir_Lancelot(a}compuserve. com

Portugalio: Joao Jose Santos 
Rua da Escola, lote 57 - r/c esq 
Vale Grande PT-1675 Pontinha

Slovenio: Marija Zlatnar- 
Moe, Miliĉ inskega 66, SI-1000 
Ljubljana.
&>'.Marija. Zlatnar@guest. arnes. si

Togolando: Afantchao-B.Yao, 
B.P. 20225 TG-Lome

Ukrainio: Svetlana Fedotova, 
P.O. Kesto 88, 
UA-253222 Kiev

Uzbekistano; Eŭgeno S. 
Perevertajlo, Ab. kesto 140, UZ- 
700000 Taŝkent, CIS 
Q: eugeny@esper.gimli.com

Venezuelo: Prof. J.E.
Bachrich, Apartado VE-70782, 
Caracas 1071 A

Noto: Asteriksoj indikas la 
landojn, kie oni ricevas la 

revuon tra la landa ILEI-sekcio. 

Adres-ŝanĝojn, petojn pri ne- 
ricevitaj numeroj kaj simile, bv 
sendi al la adreso de la 
Sekretario en Nederlando ne al 
la presejo aŭ al la Redaktoro.
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LABORKOMISIONOJ
Ekzamena: prez.: Atilio Orellana Rojas (adreso, kovrilo 2). Sekretario de elementa kaj 

meza niveloj: Hans ten Hagen, (adreso, kovrilo 3)
Lernej-konkursa: Geza Kurucz, Hitel u.lO.fszt.16, HU-6000 Kecskemĉt, Hungario

Rete: kg@esperanto.nu
Lernej-projekta: Maŭro La Torre, Jennifer Bishop, Marija Beloŝeviĉ 
Terminara: Maŭro La Torre, Viale Bardanzellu 117, IT-00155 Roma, Italio 
Elekta: Doroteo Holland - Usono, Agneta Emanuelsson - Svedio, Gwenda Sutton Nov 

Zelando
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten Hagen
Kontrola: Membroj: Martha Andreasson, Gertrud Lund kaj vic-membro: Bo Sandeim

KUNLABORANTAJ INSTITUCIO.!
IEI: Intemacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 IIW Don I laag, 

Nederlando
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3OI5 B.l Rotterdam, 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj'). Reprezentanto de ILEI: Francois Eo Iacomo, 21 rue 
Juliette Dodu, FR-75010 Paris, Francio

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO POR ALIAJ SERVOJ
La membreco inkluzivas ricevon de kvar numeroj de IPR jare. Turnu vin al via landa 

sekcio, kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Por pagi rekte al la internacia II II, skribu 
al la kasisto. Kasisto de ILEI: Bertil Andreasson, Sddra Rorum pl 455, SI 242 94 
Hdrby, Svedio; poŝtĝirkonto 682117-7 (Stokholmo). Membrokotizoj en landoj kun 
sekcio: a) A-kategoriaj landoj (vidu UEA-dividon): 22 NLG al la sekcio aŭ 25 NI.<i rekte 
al ILEI. b) B-kategoriaj landoj: 20 NLG al la sekcio aŭ 22 NLG rekte al II II c) En 
landoj sen sekcio: 20 NLG, pago al ILEI rekte, d) Simpla abono sen membi ci o (por 1 
societoj, bibliotekoj k.s.): 30 NLG. Pro altaj banko-kostoj, evitu bankĉckojn kaj eĉ 
internaciajn poŝtoĝirojn; taŭge plenumita Euroĉeko plej bonas. Alia pagmaniero eslas al 
UEA: UEA, Nwe. Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, pĝk 37 89 64 UEA akceptas 
kredi t-kartaj n pagojn. Klare indiku la celon de la pago kaj la internan konion de II El 
ilek-a. Prefere informu senpere la kasiston de ILEI pri la enpago.

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonato (vcrantw. uitgcvcr): R. Wyllcman, A. Vcrmcylcnsti 65, Bl 
8400 Oostcnde. Redaktejo: NEMETH Jozscf, HU-8531 IhAsz, Fo u. 41/5. Poi ampleksaj 
sendaĵoj: HU-8500 PAPA, Kilianm ltp. 75/9. Retadresoj: nlalttykonyvtar.i Mm (redaktoro), 
snudik((yrik.bdtf.hu (vicredaktoro). Ni ambaŭ povas akcepti faksojn pci komputilo, sed 
avertu nin telefone antaŭ ol vi faksas. Telefon-numeroj: +36-89/356-050 aŭ 3 I S 8 16 (rcd.) 
kaj +36-94/320-313 (vicrcd.) Presado: Flandra Esperanto Ligo, Frankrijklci 140. III 2000 
Antwcrpcn, S? +32-3-234 34 00.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 3-an de majo, redaktofino poi lu sekvu 
numero: la 27-a de aŭgusto 1999.
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